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Tutorial de Inscrição do Auxílio Conectividade 

 

Olá, estudantes do IFRJ! 

Esperamos que todas e todos vocês estejam bem apesar das condições 

econômicas e sanitárias que se colocaram com a pandemia de covid-19. 

A partir de agora você vai conhecer o tutorial de inscrição do Auxílio 

Conectividade. Este tutorial é composto de três partes e as três são fundamentais para 

que a inscrição seja realizada com sucesso: 

a) como entrar no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGAA e 

atualizar o menu “Meus Dados Pessoais”; 

b) como “Aderir ao Cadastro Único” 

c) e como solicitar o auxílio (menu “Solicitação de Bolsa Auxílio). 

 

 

 

Feitos os esclarecimentos iniciais, seguiremos com a demonstração do Primeiro 

Passo: Como entrar no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGAA e 

atualizar “Meus Dados Pessoais. 

 

1. Acesse o endereço https://sigaa.ifrj.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do para 

efetuar o login. 

Iniciaremos a seguir o Tutorial de Acesso ao SIGAA e de Atualização do menu Meus Dados 

Pessoais. Para segui-lo e realizar a sua inscrição, prepare-se e tenha por perto: 

• seu número de Matrícula; 

• seu documento de identidade (RG) e CPF; 

• a renda mensal bruta de todos os integrantes da sua família.  

Atenção: Não devem ser considerados para a soma da renda familiar:  

• os valores recebidos pelo PAE(Auxílio Moradia e Auxílio Emergencial) 

oferecidos pelo IFRJ; 

• os rendimentos recebidos no âmbito dos programas governamentais de 

auxílio ou transferência de renda, conforme o artigo 7, § 2, da Portaria n° 18/2012 do 

MEC (EX: Bolsa Família, Auxílio Emergencial do Governo Federal e demais 

Programas de Transferência de Renda) 

• também conforme portaria n° 18/2012 do MEC, estão excluídos desse cálculo 

os valores recebidos a título de: a) auxílios para alimentação e transporte; b) diárias e 

reembolsos de despesas; c) adiantamentos e antecipações; d) estornos e 

compensações referentes a períodos anteriores; e) indenizações decorrentes de 

contratos de seguros; f) indenizações por danos materiais e morais por força de 

decisão judicial; 

• o nome dos benefícios do governo que alguém de sua família receba, caso recebam 

algum. 

• o nome das bolsas do IFRJ que você receba, caso receba alguma. 

https://sigaa.ifrj.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
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1.1. Caso você ainda não tenha realizado seu primeiro acesso será preciso 

cadastrar-se. Para isso clique no link <Cadastre-se> no canto inferior, coluna do 

centro. 

 

 

E então aparecerá a tela abaixo, a mesma da versão de computador. 

Selecione a 

opção Aluno 

Caso você 

opte por 

cadastrar-se 

no Sigaa pelo 

celular, será 

necessário 

escolher a 

opção Modo 

Clássico que 

aparecerá no 

canto inferior 

da tela. 
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Ao clicar em <Cadastre-se>, abrirá a tela abaixo, a qual você precisará preencher 

integralmente com os dados corretos. 

 

 

 

Feito o cadastro você poderá efetuar seu primeiro acesso com login e senha. 

 

 

2. Preencha usuário e senha e clicar em <Entrar>. 
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3. Atualize o menu Meus Dados Pessoais 

Você verá o Portal do Discente e clicará em <Meus Dados Pessoais>, localizado num 

quadro à direita da tela. 
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3.1. Você será encaminhado à tela abaixo: 

Parte de seus dados estarão inseridos automaticamente. Alguns deles podem ser 

editados, outros não. Muitos deles são obrigatórios, identificados pelo símbolo *. 

 

 

Caso você não tenha 

conta bancária no 

seu nome, não 

preencha. Esse dado 

não é obrigatório. 

Aqui coloque a soma de todos os rendimentos da sua família. 

Atenção: Não devem ser considerados para a soma da renda 

familiar*:  

• os valores recebidos pelo PAE (Auxílio Moradia e Auxílio 

Emergencial) oferecidos pelo IFRJ; 

• os rendimentos recebidos no âmbito dos programas 

governamentais, conforme o artigo 7, §2, da Portaria n° 

18/2012 do MEC (EX: Bolsa Família, Auxílio Emergencial do 

Governo Federal e demais Programas de Transferência de 

Renda); 

• também conforme portaria n° 18/2012 do MEC, estão 

excluídos desse cálculo os valores recebidos a título de: a) 

auxílios para alimentação e transporte; b) diárias e reembolsos 

de despesas; c) adiantamentos e antecipações; d) estornos e 

compensações referentes a períodos anteriores;                             

e) indenizações decorrentes de  contratos de seguros;                    

f) indenizações por danos materiais e morais por força de 

decisão judicial. 

 

Informe o número 

total de pessoas que 

moram na família, 

incluindo você, as 

que têm ou não têm 

renda, e também as 

menores de 18 

anos. 
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Coloque seu número de Identidade (RG) e senha e em seguida clique em <confirmar>. 

 

1. Aderir ao cadastro único 

Você verá o Portal do Discente e clicará no canto superior da tela em <Bolsas>, e 

depois em <Aderir ao Cadastro Único>. 

 

 

1.1. Apresentação  

Você será direcionado a tela abaixo: 

Assim será finalizada sua atualização do menu Meus Dados Pessoais. O 

Segundo Passo será “Aderir ao cadastro único”. 
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O texto que aparecerá como Apresentação deve ser lido integralmente, e após isso 

você deve clicar em <Eu li e concordo com os termos acima citados>. 

Em seguida, clique em <continuar>. 

 

1.2. Preenchimento do perfil 

 

Após preencher as informações obrigatórias, clique em <Gravar Perfil>. 
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1.3. Confirmação do endereço da família. 

O sistema pedirá para você confirme o seu endereço. 

  

 

Como você acabou de atualizar esses dados quando você atualizou “Meus Dados 

Cadastrais”, clique em <Não> e em seguida em <continuar>. 

Caso você tivesse alguma alteração para fazer, clicando em <Sim> abriria a tela 

abaixo para que você atualizasse seu endereço. 

 

 

1.4. Preenchimento do questionário socioeconômico. 
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Aparecerá o questionário para que você preencha e no final clique em <Confirmar 

inscrição>. 

Atenção: Sua Adesão ao Cadastro Único não poderá ser alterada por você no SIGAA, 

portanto, só clique em Confirmar inscrição, caso tenha certeza de todas as respostas. 

 

 

Você será direcionado a tela abaixo 

  

Após aderir ao cadastro único você estará habilitado à próxima etapa: Terceiro 

Passo - Solicitação do auxílio. 
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1. Solicitação de Bolsa Auxílio 

Você verá o Portal do Discente e clicará no canto superior da tela em <Bolsas>, em 

seguida em <Solicitação de Bolsa>, e por último em <Solicitação de Bolsa Auxílio>. 

 

 

1.1. Escolha do auxílio 

Você será direcionado a tela abaixo: 

 

Após ler as instruções referentes ao prazo, você deve escolher o auxílio e assinalar 

<Eu li e compreendi as instruções e prazos informados acima.>. E em seguida, clicar 

em <Continuar>. 

 

 

 

1.2. Conferência de dados e justificativa de requerimento. 

Você será direcionado à tela abaixo, onde você verá todas as informações que você 

preencheu na “Adesão ao Cadastro Único” (Segundo Passo). 
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Nessa tela, você deverá escolher qual o turno em que você estuda e justificar porque 

você precisa do auxílio. 

Ao final da tela, você deve clicar em <Cadastrar>. 

 

1.3. Comprovante de cadastramento de Solicitação de Bolsa Auxílio 

Você terá cadastrado seu pedido de Auxílio Conectividade e o sistema emitirá um 

comprovante, como este abaixo, com código de verificação da autenticidade: 

 

Você não precisa 

preencher, não é um 

dado obrigatório 

Você não precisa anexar 

documento, você entregará 

os termos preenchidos e 

assinados no ato de entrega 

do chip e/ou tablet, conforme 

previsto em edital. 
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Obrigada(o) por acompanhar até aqui! 

Esperamos que esse Tutorial tenha ajudado você a fazer sua inscrição. 

 

ATENÇÃO: Caso você queira solicitar mais de uma modalidade do Auxílio, 

clique em <voltar> (na parte inferior esquerda desta tela do comprovante de 

inscrição) e retorne para a tela de início do Terceiro Passo - Solicitação do 

Auxílio (página 10 deste tutorial).  

Em seguida refaça os mesmos passos: selecione <bolsa>, <Solicitação de 

bolsa>, <Solicitar bolsa Auxílio>, escolha então a outra modalidade de 

Auxílio desejada, e conclua o mesmo processo até a emissão de novo 

comprovante. 

 


